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DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το 

διακριτικό τίτλο «DIMAND Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Νερατζιωτίσσης αρ. 

115), με Α.Φ.Μ. 999631074 και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 004854501000 

(εφεξής η «Εταιρεία»), υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο και σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για 

την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), τον ν. 4624/2019 και την εκάστοτε 

ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (εφεξής από κοινού «Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα»), με την παρούσα παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση για την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (i) στα φυσικά πρόσωπα που 

εκάστοτε έχουν τη μετοχική ιδιότητα στην Εταιρεία ή τους αντιπροσώπους ή 

πληρεξουσίους αυτών, τους νομίμους αντιπροσώπους και εκπροσώπους των νομικών 

προσώπων που έχουν τη μετοχική ιδιότητα στην Εταιρεία, τα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα ψήφου και εν γένει αντλούν ή/και ασκούν δικαιώματα επί των μετοχών της 

Εταιρείας και τους αντιπροσώπους και εκπροσώπους (εφεξής για τους σκοπούς της 

παρούσας από κοινού οι «Μέτοχοι» και έκαστος εξ αυτών ο «Μέτοχος») και (ii) στα 

φυσικά πρόσωπα πέραν των Μετόχων, που θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην 

εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση, όπως είναι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, οι ελεγκτές και λοιπά τρίτα πρόσωπα 

(εφεξής για τους σκοπούς της παρούσας από κοινού οι «Λοιποί Συμμετέχοντες»). Τα 

πρόσωπα υπό (i) και (ii) θα αποκαλούνται εφεξής για τους σκοπούς της παρούσας από 

κοινού «Υποκείμενα των Δεδομένων». 

Ι. Ορισμοί 

Ως «δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» ή «προσωπικό δεδομένο» νοείται κάθε 

πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο 

(«υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του 

οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε 

αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα 

θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους 

παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, 

οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή 

χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε 

σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η 

οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η 
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αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη 

μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η 

καταστροφή. 

Σε συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

και ειδικότερα σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, η Εταιρεία προβαίνει δια της 

παρούσας σε ενημέρωση των ως άνω αναφερόμενων προσώπων – Υποκειμένων των 

Δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

τα αφορούν. 

 

ΙI. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία; 

Η Εταιρεία στο πλαίσιο της καταστατικής της οργάνωσης και λειτουργίας συλλέγει και 

επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Μετόχων της που είναι απολύτως 

απαραίτητα για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις εκ του νόμου και του καταστατικού 

της υποχρεώσεις. Περαιτέρω, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες για 

τους Μετόχους της στο πλαίσιο λειτουργίας και εξυπηρέτησης της μετοχικής ιδιότητας 

και τη διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζονται με την μετοχική ιδιότητα καθώς και για 

σκοπούς της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και εξυπηρέτησης εννόμων 

συμφερόντων της. Ειδικότερα: 

(α) Ακολουθούν οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Μετόχων που 

υποβάλλονται σε επεξεργασία: 

⎯ Δεδομένα και έγγραφα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία 

ΑΔΤ/διαβατηρίου και ΑΦΜ. 

⎯ Δεδομένα διεύθυνσης (διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας). 

⎯ Δεδομένα επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο οικίας). 

⎯ Αριθμός και κατηγορία μετοχών. 

⎯ Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), 

Λογαριασμός Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), Αριθμός Μητρώου 

Μετόχου. 

⎯ Δεδομένα αλληλογραφίας με τους Μετόχους. 

⎯ Δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα βάσει της οποίας ο Μέτοχος συμμετέχει στη 

Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, στοιχεία 

μετοχών και των δικαιωμάτων που κατέχονται επ’ αυτών, πληροφορίες σχετικά 

με συναλλακτική δραστηριότητα επί μετοχών. 

⎯ Δεδομένα που αφορούν τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου του 

Μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, στοιχεία αιτημάτων που 

υποβάλλονται κατά καιρούς στην Εταιρεία, υπογραφή Μετόχων και εν γένει 

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο εφαρμογής των εκάστοτε 

ισχυουσών διατάξεων για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. 

⎯ Δεδομένα εικόνας ή/και ήχου (οπτικοακουστική καταγραφή) σε περίπτωση που 

ο Μέτοχος πάρει τον λόγο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. 
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Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Μετόχων συλλέγονται είτε απευθείας από 

τους ίδιους τους Μετόχους για τη διεκπεραίωση θεμάτων που τους αφορούν, είτε από 

τρίτα εξουσιοδοτημένα από τους Μετόχους πρόσωπα, είτε από την ανώνυμη εταιρεία 

με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.»., η οποία ως 

διαχειρίστρια του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) τηρεί τα στοιχεία αναγνώρισης και 

λοιπές πληροφορίες για τους Μετόχους. 

Η Εταιρεία γνωστοποιεί στους Μετόχους, ότι για λόγους συμμετοχής τους στην εξ’ 

αποστάσεως Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ή τυχόν επαναληπτική της, θα 

συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία 

«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» στην οποία έχει ανατεθεί από την Εταιρεία 

η διοργάνωση της εξ’ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης., οι κωδικοί πρόσβασης των 

Μετόχων στη διαδικτυακή πλατφόρμα https://axia.athexgroup.gr, μέσω της οποίας θα 

τους παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν εξ’ αποστάσεως στη 

Γενική Συνέλευση. Επίσης, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους ότι, σύμφωνα με το 

άρθρο 131 (τρόπος ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση) παρ. 2 του ν. 4548/2018, η 

ψηφοφορία εξ αποστάσεως είναι φανερή και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τον 

Μέτοχο και το περιεχόμενο της ψήφου του, εφόσον ζητηθεί, δύναται να γνωστοποιηθεί 

στους λοιπούς συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση, Μετόχους. 

(β) Ακολουθούν οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Λοιπών 

Συμμετεχόντων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Λοιπών Συμμετεχόντων συλλέγονται είτε 

απευθείας από τους ίδιους τους Λοιπούς Συμμετέχοντες, είτε από τρίτα 

εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της 

συμμετοχής τους στην εξ’ αποστάσεως Γενικής Συνέλευση. 

⎯ Δεδομένα και έγγραφα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία 

ΑΔΤ/διαβατηρίου. 

⎯ Δεδομένα διεύθυνσης (διεύθυνση κατοικίας). 

⎯ Δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα, βάσει της οποίας τα πρόσωπα αυτά 

δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. 

⎯ Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) ή/και αριθμός κινητού τηλεφώνου, με σκοπό τη 

συμμετοχή του φυσικού προσώπου εξ αποστάσεως. 

⎯ Δεδομένα εικόνας ή/και ήχου (βίντεο) από τη συμμετοχή του φυσικού 

προσώπου στη Γενική Συνέλευση. 

 

ΙΙΙ. Για ποιους σκοπούς και με ποιες νόμιμες βάσεις επεξεργάζεται η Εταιρεία τα 

προσωπικά σας δεδομένα; 

H Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 

Μετόχων και Λοιπών Συμμετεχόντων για τους σκοπούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με 

τις καταστατικές, κανονιστικές και εκ του νόμου υποχρεώσεις της, τη διεξαγωγή της 

Γενικής Συνέλευσης, την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και την εν γένει 

εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα: 
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(α) Ακολουθούν οι σκοποί για τους οποίους η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά 

δεδομένα των Μετόχων: 

⎯ Η ταυτοποίησή τους για σκοπούς που αφορούν τη μετοχική ιδιότητα και 

συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση. 

⎯ Η επικοινωνία μαζί τους για σκοπούς που αφορούν τη μετοχική ιδιότητα και 

συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση. 

⎯ Η τήρηση και διαχείριση βιβλίου Μετόχων και ιστορικού αρχείου Μετόχων. 

⎯ Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των Μετόχων και η 

ανταπόκριση σε αιτήματά τους. 

⎯ Η διεξαγωγή και υλοποίηση εταιρικών πράξεων, η γνωστοποίηση στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών συναλλαγών υπόχρεων προσώπων, η παρακολούθηση 

συναλλαγών επί των μετοχών της Εταιρείας. 

⎯ Ο έλεγχος της δυνατότητας και νομιμότητας άσκησης των δικαιωμάτων των 

μετόχων σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. 

⎯ Η συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που τίθενται από την εκάστοτε 

εφαρμοστέα νομοθεσία (εταιρική νομοθεσία, νομοθεσία κεφαλαιαγοράς, 

φορολογική νομοθεσία κτλ.). 

⎯ Η εκπλήρωση και υποστήριξη των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας. 

⎯ Η προάσπιση και εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας εκτός 

αν έναντι των εν λόγω συμφερόντων υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

(β) Ακολουθούν οι σκοποί για τους οποίους η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά 

δεδομένα των Λοιπών Συμμετεχόντων: 

⎯ Η ταυτοποίησή τους για το σκοπό της συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση 

⎯ Η επικοινωνία μαζί τους για το σκοπό της συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση 

⎯ Η συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση 

Η επεξεργασία για τους ανωτέρω σκοπούς βασίζεται στη συμμόρφωση με έννομες 

υποχρεώσεις της Eταιρείας, στην εκπλήρωση υποχρεώσεων προς τους Μετόχους και για 

σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (για την υποστήριξη και εκτέλεση των 

βασικών λειτουργιών της Εταιρείας, τη βελτίωση της λειτουργίας και την εκπλήρωση 

του κυρίου σκοπού λειτουργίας της). 

IV. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Η Εταιρεία, θεωρώντας το ζήτημα της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα ως υψίστης σημασίας, λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα 

προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να διασφαλίσει την 

ασφαλή επεξεργασία αυτών. Ειδικότερα, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας 

πληροφοριών για τη διασφάλιση του απόρρητου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των 

δεδομένων των φυσικών προσώπων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, καθώς και από 

κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Περαιτέρω, η Εταιρεία έχει θεσπίζει 
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κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη των 

συλλεγόμενων πληροφοριών.  

V. Ποιοι είναι οι πιθανοί αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων; 

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν: 

⎯ Με τον όμιλο εταιρειών μας στο βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι απαραίτητη 

για την επιδίωξη των σκοπών μας. 

⎯ Με εποπτικές, δικαστικές, ανεξάρτητες και λοιπές Αρχές και φορείς σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κατόπιν σχετικών 

έγγραφων αιτημάτων. 

⎯ Σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) παρόχους υπηρεσιών που θα 

επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για την επιδίωξη των σκοπών μας 

σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες και διατυπώσεις μας (Εκτελούντες την 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων). 

⎯ Η ανώνυμη εταιρεία «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.»  

⎯ Η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.». 

Όταν οι πληροφορίες διαβιβάζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, περιορίζουμε το εύρος 

των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του 

συγκεκριμένου σκοπού. 

VΙ. Διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.); 

Τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (δηλαδή εκτός κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Νορβηγίας, Ισλανδίας, και Λιχτενστάιν) θα γίνεται μόνο σε συμμόρφωση με τη 

Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μόνο όταν 

παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

VΙI. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται 

υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού 

της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται 

με ασφάλεια, εκτός αν άλλως ορίζεται από το εκάστοτε εφαρμοστέο νομοθετικό ή 

κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της 

Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής. 

VIΙI. Ποια είναι τα δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων; 

Κάθε Υποκείμενο των Δεδομένων, απολαμβάνει -υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται 

στην εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα- τα 

ακόλουθα δικαιώματα:  

⎯ Δικαίωμα Ενημέρωσης: Η Εταιρεία οφείλει να σας ενημερώνει για την 

επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το 

ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, με ποια νόμιμη βάση, για πόσο 
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χρονικό διάστημα τα διατηρεί σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα 

προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. 

⎯ Δικαίωμα Πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία επιβεβαίωση 

για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν 

υπόκεινται σε επεξεργασία και, εφόσον υπόκεινται σε επεξεργασία, έχετε το 

δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα. 

⎯ Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία τη 

διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών 

δεδομένων σας. 

⎯ Δικαίωμα Διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία τη 

διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον αυτά 

έχουν δοθεί με την συγκατάθεσή σας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται 

πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει ανωτέρω, ή 

για την κάλυψη των νομικών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για 

την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή 

πάσης άλλης Αρχής. 

⎯ Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε 

από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις που 

τίθενται στην Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

⎯ Δικαίωμα Φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία να 

λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο 

και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να διαβιβαστούν σε άλλο 

υπεύθυνο επεξεργασίας. 

⎯ Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία λόγω Εννόμου Συμφέροντος: Έχετε το 

δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της 

Νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία 

στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν 

καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των 

συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των 

δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

 

ΙΧ. Πώς μπορούν τα Υποκείμενα των Δεδομένων να ασκήσουν τα δικαιώματά 

τους; 

Τα δικαιώματά σας μπορούν να ασκούνται μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (e-mail) στη διεύθυνση: dataprotection@dimand.gr. 

Αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή 

του αιτήματος σας. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για 

δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, 

ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων. 

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η 

οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και 

mailto:dataprotection@dimand.gr
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υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει 

ρητά η Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται 

κατά παράβαση της Νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ»). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑΠΔΠΧ με τους εξής 

τρόπους: 

⎯ Ιστοσελίδα: www.dpa.gr 

⎯ Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 

⎯ Fax: +30 210 6475628 

⎯ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr. 

 

Χ. Επικαιροποίηση – τροποποίηση της παρούσας Ενημέρωσης 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, επικαιροποιεί, αναθεωρεί, ή άλλως 

μεταβάλει την παρούσα Ενημέρωση ανά διαστήματα, εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο, 

χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την πολιτική της σχετικά με την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις θα αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα μας (https://dimand.gr/el/ir/shareholders-meetings/) με ημερομηνία 

της τελευταίας. 

http://www.dpa.gr/
mailto:complaints@dpa.gr
https://dimand.gr/el/ir/shareholders-meetings/

